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Č. j.: VD/2408/2013/Mu V Čadci dňa 11.06.2013

STAVEBNÉ .POVOLENIE

Stavebník:
Adresa:

Jozef Zapletal a manž. Veronika Zapletalová
A. Bernoláka 2611, 022 01 Čadca

Stavebníci podali dňa 30.04.2013 žiadosť na vydanie stavebného povolenia pre
stavbu: "Rodinný dóm" na pozemku p.č. CKN 7896 v k. Ú. Čadca. Uvedeným dňom bolo
začaté spojené územné a stavebné konanie.

Mesto Čadca, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona Č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon! v znení neskorších predpisov,
prerokoval žiadosť stavebníka podľa §§ 37,62 a 63 stavebného zákona v spojenom územnom
a stavebnom konaní a po preskúmaní žiadosti rozhodol takto:

Stavba:
" Rodinný ,dom"

na pozemku p.č. CKN 7896 v k.ú. Čadca sa podľa § 39a/ ods. 4 a § 66 stavebného zákona

p o vol' II j e.
Popis stavby:

Projektová dokumentácia rieši výstavbu rodinného domu. Rodinný dom je navrhnutý
ako samostatne stojaci prízemný objekt so zastavovanou plochou 87,50 m 2 a max.
pôdorysnými rozmermi 7,6 x 11,4 m. Objekt je zastrešený sedlovou strechou so sklonom 22°.
Vstup do rodinného domu je orientovaný na SZ stranu. Novostavba je osadená v nadmorskej
výške 420 m n.m. Novostavba je riešená ako rodinný dom pre 3 - 4 osoby s jednou bytovou
jednotkou. Dispozičné riešenie oddeľuje dennú a nočnú časť objektu. Objekt je zastrešený
sedlovou strechou s plechovou strešnou krytinou so sklonom 22°. Hrebeň strechy je vo výške
+ 4,700 m. Spodná hrana strechy je vo výške + 2,575 m. Objekt bude napojený na inžinierske
siete vodovodnou prípojkou na verejný vodovod, kanalizačnou prípojkou do verejnej
kanalizácie a el. NN prípojkou - zemné vedenie.



Technické údaje stavby:
Zastavaná plocha: 87,50 m2

Podlahová plocha: 73,01 m2

Obytná plocha: 102,7 m2

Terasy a chodníky: 140 m2

Objektová skladba povol'ovanej stavby:
1. Rodinný dom
2. Elektrická NN prípoj ka
3. Vodovodná prípoj ka
4. Kanalizačná prípoj ka

Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude umiestnená na pozemku p.č. CKN 7896 v k.ú. Čadca podľa situácie, ktoráje

súčasťou PD a tvorí prílohu tohto rozhodnutia.

2. Polohové pomery:
stavba bude obdlžníkového pôdorysného tvaru rozmerov 7,665 x 11,415 m. Umiestnená
bude min. 10,595 m od hranice s komunikáciou, min. 7,0 m od hranice s pozemkom p.č.
CKN 7894 v k.ú. Čadca, min. 5,465 m od hranice s pozemkom p.č. CKN 7897 v k.ú.
Čadca.

3. Výškové pomery:
porovnávacia rovina ± 0,000 bude podlaha prízemia, úroveň terénu bude - 0,150 m
od porovnávacej roviny, najvyšší bod strechy bude v úrovni + 4,700 m.

4. Napojenie stavby na inžinierske siete:
napojenie na vodu - vodovodnou prípojkou, podľa PD odsúhlasenej SeVaK a.s. Žilina pod
č. 800 112013/JMi/MŠk zo dňa 09.05.2013,
odkanalizovanie - kanalizačnou prípojkou, podľa PD odsúhlasenej SeVaK a.s. Žilina pod
č. 8001/2013/JMi/MŠk zo dňa 09.05.2013,
elektrická energia - kábelovou prípojkou z jestvujúcej NN siete podľa projektovej
dokumentácie overenej v tomto konaní .a odsúhlasenej SSE a.s., Žilina pod č.
P29202013040151/699 zo dňa 07.05.2013,
vykurovanie - elektrické infra fólie Heatflow, na ohrev teplej úžitkovej vody je navrhnutý
el. ohrievač Tatramat EO 150 EL
vjazdu na pozemok je jestvujúci (bol zriadený pri realizácii rekreačného domu súp.č. 940,
ktorý sa nachádza na pozemku p.č. CKN 7897 v k.ú. Čadca)

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom

v spojenom územnom a stavebnom konaní. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez
predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

2. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce
a technických nariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.

3. Počas výstavby budú dodržiavané všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie
stavieb v zmysle § 48 stavebného zákona.



4. Stavba bude dokončená do piatich rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto
rozhodnutia.

5. Odpad vzniknutý počas realizácie stavebných prác likvidovať v zmysle zákona
o odpadoch, ku kolaudácii stavby je stavebník povinný dokladovať množstvo vzniknutého
odpadu a zákonný spôsob jeho likvidácie.

6. Dažďové vody zo stavby budú likvidované na pozemku stavebníka tak, aby nespôsobovali
škody na susedných pozemkoch a nehnuteľnostiach, zaústené budú do vsakovacej jamy
vybudovanej na pozemku stavebníka.

7. Strešná konštrukcia stavby bude opatrená zachytávačmi snehu.

8. Stavebník je povinný počas realizácie stavby v zmysle § 46d stavebného zákona viesť
stavebný denník a tento predložiť stavebnému úradu pri kolaudácii stavby.

9. Na stavbu budú použité stavebné výrobky,k,toré splňajú podmienky osobitných
predpisov.

10. Podľa § 75 ods. 1 stavebného zákona pred začatím stavebných prác stavebník zabezpečí
vytýčenie stavby fyzickou, alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické
a kartografické činnosti.

11. Stavebník pred .začatím stavebných prác zabezpečí presné vytýčenie všetkých
podzemných vedení a zariadení, ich prípadnú ochranu podľa platných noriem a predpisov
za odborného dozoru ich správcov. '

12. Stavebník je povinný označiť stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe
a účastníkoch výstavby - § 43i ods. 3 písm. bl stavebného zákona.

13. Stavebník je povinný v súvislosti s výkonom st~.~~bných prác na objekte udržiavať v
čistote komunikáciu a verejné priestranstvo a tieto plochy čistiť po každom znečistení. V
prípade ich poškodenia stavebnými strojmi je povinný tieto na vlastné náklady a okamžite
uviesť do pôvodného technického stavu.

14. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu termín začatia stavby.

15. Stavba bude uskutočňovaná svojpomocne. Stavebný dozor bude vykonávať Ing. Vladimír
Golis, Gočárova 252, 022 O 1 Čadca, a bude zodpovedať za odborné vedenie
uskutočňovania stavby.

16. Dodržať podmienky Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja, najmä:
• Stavebník zabezpečí, aby počas realizácie výstavby stavby nedochádzalo k znečisťovaniu

vozovky stavebnou činnosťou.
• V prípade znečistenia vozovky stavebník zabezpečí jej bezodkladné vyčistenie na vlastné

náklady.
• Ak dôjde k poškodeniu vozovky stavebnou činnosťou, stavebník zabezpečí opravu

vozovky v šírke min. priľahlého jazdného pruhu. Na práce spojené so zásahom do
konštrukcie vozovky a cestného telesa si vyžadujeme záruku 60 mesiacov.



• Žiadateľ je povinný zabezpečiť pravidelné čistenie vjazdu, min. 2x ročne ( na jar a na
jeseň). Ak táto činnosť nebude z jeho strany zabezpečená, tak čistenie vykoná správca
cesty na náklady vlastníka (žiadateľa).

• Počas prevádzkovania vjazdu, musí stavebník resp. užívateľ stavby strpieť činnosť údržby
na ceste jej správcom SC ŽSK, bez nároku na kompenzáciu za prípade škodu pri údržbe
cesty.

• V prípade stavebných úprav cesty, pri ktorých bude potrebná úprava vjazdu, bude náklady
s tým spojené hradiť v plnom rozsahu stavebník, resp. užívateľ stavby.

• V prípade potreby dopravného značenia, príp. dopravného zariadenia súvisiaceho
s výstavbou, resp. s prevádzkovaním stavby si toto zabezpečí' žiadateľ sám, na vlastné
náklady.-" '.

• Práce zasahujúce do cesty realizovať od apríla do konca októbra kalendárneho roka.
• Pri realizácii vodovodnej prípojky pretlakom nesmie dôjsť k narušeniu telesa cesty
• Pretláčanie cestného telesa realizovať kolmo na os cestnej komunikácie, hlbka pretlaku

min. 1,2 m od nivelety vozovky
• Štartovaciu a montážnu jamu osadiť mimo cestné teleso, minimálne 1,0 m za hranicu

cestného pozemku
• Výkopovú zeminu z pretlaku, štartovacej a montážnej jamy umiestniť mimo cestné teleso

a nepoužiť na spätný zásyp
• Po realizovaní prác musia byť terénne úpravy uvedené do pôvodného stavu a zachované

funkčné odvodnenia cestného telesa
• V prípade, že vplyvom realizácie pretlaku dôjde k poškodeniu vozovky, stavebník je

povinný zabezpečiť opravu cesty na vlastné náklady
• V prípade stavebných úprav cesty, pri živelných pohromách, pri ktorých bude potrebná

prekládka prípojky, náklady spojené .s prekládkou bude znášať stavebník
• Práce spojené s realizáciou vodovodnej prípojky nesmú obmedziť plynulosť a bezpečnosť

cestnej premávky na ceste
• Pri realizácii kanalizačnej a elektrickej prípojky sa nijakým spôsobom nebude zasahovať

do vozovky cesty. Elektrická prípoj ka bude vedená z elektrického stlpa kolmo na os cesty
zemou v zelenom páse

• Ak pri realizácii elektrickej prípojky dôjde k upadnutiu krajnice cesty, stavebník
zabezpečí jej opravu na vlastné náklady

17. Dodržať podmienky Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v
Čadci uvedené v stanovisku zo dňa 20.05.2013, č. 1/2013/0108112/CAK, najmä:

• Rešpektovať ustanovenia § 18 zákona č. 135/1961 Zb. ako aj § 20vyhlášky č. 35/1984 Zb.
• Pri stavebných prácach, ktoré môžu obmedziť alebo ohroziť bezpečnosť, plynulosť

cestnej premávky spôsobenou obmedzením alebo užívaním pozemných komunikácii II
a III triedy iným než zvyčajným spôsobom je stavebník povinný požiadať cestný správny
orgán o povolenie na zvláštne užívanie pozemných komunikácii v zmysle § 8 zákona č.
135/1961 Zb. a § 11 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktoré mu bude vydané na základe
predloženia projektu dopravného značenia odsúhlaseného Okresným riaditeľstvom
Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát (OD l OR PZ Čadca)

• Pri stavebných prácach, kde dôjde na určitý čas k čiastočnému alebo úplnému uzatvoreniu
premávky na pozemných komunikáciách II. A III. triedy je stavebník povinný požiadať
o povolenie na čiastočnú, alebo úplnú uzávierku pozemných komunikácii cestný správny
orgán v zmysle § 7 zákona č. 135/1961 Zb. a § 10 vyhlášky č. 35/1984 Zb. kde budú
určené osobitné podmienky, za ktorých bude možné pozemnú komunikáciu uzavrieť.



• Pri stavebných prácach, ktoré sa svojou činnosťou dotýkajú cestného ochranného pásma
pozemných komunikácii II. A III. triedy je stavebník povinný požiadať Obvodný úrad pre
cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Čadci o udelení výnimky zo zákazu činnosti
v cestnom ochrannom pásme predmetných pozemných komunikácii v zmysle § 11 ods. 2
zákona č. 135/1961 Zb. a § 16 ods. 3 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon
o pozemných komunikáciách.

18. Stavebníkovi budú ako plochy zariadenia staveniska počas realizácie stavebných prác
slúžiť iba pozemky; ktoré sú v jeho vlastníctve.

19. Stavebnými prácami nezasahovať dú vlästníckych.rpríp: iných práv k pozemkom
dotknutým stavbou bez súhlasu ich majiteľa, správcu, neprimerane neobmedzovať práva a
právom chránené záujmy účastníkov stavebného konania

20. Po ukončení stavby je stavebník povinný pozemky dotknuté stavbou uviesť do pôvodného
stavu a prípadné' vzniknuté škody uhradiť vlastníkom resp. užívateľom podľa
všeobecných predpisov o náhrade škody.

21. Stavebník je povinný v zmysle zákona Č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti
budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov predložiť ku kolaudácii stavby
energetický certifikát vypracovaný oprávnenou osobou.

22. Povolená stavba podlieha kolaudácii.

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov:
CKN 7896 v k.ú. Čadca - orná pôda

Súhlas k budúcemu použitiu poľnohospodárskej' pôdy vydaný Obvodným
pozemkovým úradom v Čadci zo dňa 30.04.2013, č.j. ObPÚ - 2013/00311 - 002/A04 o
celkovej výmere 200 m2

Projektovú dokumentáciu vypracoval:
Ing. Vladimír Golis, Okružná 689/5, 022 01 Čadca

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
Zo strany účastníkov konania neboli v konaní vznesené žiadne námietky am

pripomienky. Podmienky dotknutých orgánov boli akceptované a sú zapracované do
podmienok pre uskutočnenie stavby vo výroku rozhodnutia.

Stavba nesmie byť začatá pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť
v zmysle § 52 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

Stavebné povolenie stráca platnosť ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia jeho
právoplatnosti nebola stavba začatá - § 67 ods. 2 stavebného zákona.

Stavba nie je v rozpore s platnou územno - plánovacou dokumentáciou mesta (ÚPN
mesta Čadca) schválenou uznesením mestského zastupiteľstva č. 96/2007 na zasadnutí dňa
27.07.2007.
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ODÔVODNENIE

Na žiadosť stavebníkov: Jozef Zapletal a manž. Veronika Zapletalová, A. Bernoláka
2611, 022 01 Čadca, Mesto Čadca, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon! v platnom znení,
v súlade s § 36 a 61 ods.1 a 3 stavebného zákona oznámilo začatie spojeného územného a
stavebného konania o povolení stavby" Rodinný dom " na pozemku p.č. CKN 7896 v k.ú.
Čadca. Súčasne na prerokovanie žiadosti nariadilo ústne konanie spojené s miestnym
zisťovaním na deň 05.06.2013. Účastníci konania, ako aj dotknuté orgány boli poučení, že do
podkladov rozhodnutia môžu nahliadnuť na stavebnom úrade najneskôr pri ústnom konaní,'
inak sa na ne neprihliada.

V priebehu spojeného územného a stavebného konania neboli zo strany účastníkov
konania uplatnené žiadne námietky ani pripomienky. Podmienky dotknutých orgánov boli
akceptované a sú zapracované do podmienok pre uskutočnenie stavby vo výroku rozhodnutia.

Stavebný úrad spojil podľa ust. § 39a stavebného zákona konanie o umiestnení stavby
so stavebným konaním. Predložená žiadosť bola preskúmaná 'ž hľadísk uvedených v §§ 37,62
a 63 stavebného zákona. Bolo zistené, že umiestnením a uskutočnením stavby a jej budúcim
užívaním nie sú a ani nebudú ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Dokumentácia splňa základné požiadavky na stavby stanovené § 43d a § 47
stavebného zákona.

Stavebný úrad v priebehu konania nenašiel dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Stavba nie je v rozpore s platnou územno - plánovacou dokumentáciou mesta (ÚPN
mesta Čadca) schválenou uznesením mestského zastupiteľstva č. 96/2007 na zasadnutí dňa
27.07.2007.

POUČENIE

Podľa § 53 a 54 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia odvolanie
na Mesto Čadca /adresa: Mestský úrad, oddelenie dopravy, ÚP, stavebného poriadku,
výstavby, rozvoja mesta a služieb, Námestie slobody 30,02201 Čadca/o Toto rozhodnutie nie
je možné preskúmať súdom podľa zákona Č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení
zákona Č. 424/2002 Z.z., pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok.



Príloha: Situácia umiestnenia stavby

Doručuje sa účastníkom konania:
1. Jozef Zapletal, A. Bernoláka 2611,02201 Čadca
2. Veronika Zapletalová, A. Bernoláka 2611, 022 O1 Čadca
3. Ing. Vladimír Golis, Okružná 689/5,02201 Čadca - projektant
4. Ing. Vladimír Golis, Gočárova 252,022 01..Čad<;;;t-~ti:lv.ebný dozor
5. Ing. Milan Krkoška, Milošová 1934, 02201 Čadca' .

',- .
6. Pavol Krkoška, Milošová 1290, 02201 Čadca
7. Žilinský samosprávny kraj, odbor dopravy, Komenského 48, O 1O O 1 Žilina

Ostatným účastníkom konania - známym aj neznámym spoluvlastníkom pozemku p.č.
CKN 7893 v k.ú. Čadca sa rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou podl'a § 26 ods. 2
zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. Rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na
úradnej tabuli Mestského úradu v Čadci.

Doručuje sa dotknutým orgánom:
1. Obvodný pozemkový úrad, Palárikova 95,02201 Čadca
2. Obvodný úrad pre cestnú dopravu a poz. komunikácie, Slovenských dobrovoľníkov 1082
3. SEVAK, a.s., Bôrická cesta 1960, O 1O O 1 Žilina
4. SSE - distribúcia, a.s., pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
5. MsÚ Čadca, referát ŽP

Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklom,
posledný deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia.

VYVESENÉ DŇA:

Správny poplatok v zmysle zákona Č. 145/1995 Z.z. v platnom znení vo výške 50,00 EUR bol uhradený
Tel.: 041/4332301-4 IČO: 313971 Bankové spojenie: VÚB, a.s., Čadca E-mail: sektretariat@mestocadca.sk
Fax: 04114302218 DIÓ 2020552974 Č. ú.: 7224-322/0200 Internet: www.mestocadca.sk
Adresa: Mestský úrad Čadca, Námestie slobody 30, PSČ: 022 Ol
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